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Pomysł na to wydawnictwo przyszedł dosyć naturalnie.  
Po ukazaniu się na rynku mojej debiutanckiej płyty „To po prostu mój świat” w 2021 
roku  zostało w pamięci komputera jeszcze sporo piosenek, które powstały w ciągu 
ostatnich piętnastu lat mojego życia i którymi chciałem się z Wami podzielić. 

Zapraszam do podróży. 
Wiktor 

Kraków 2019. Foto Jarosław Zuzia 



Foto Ewelina Miś   Kraków 2021 r.

Wiktor Okrój - urodzony 18.09.1990 w Krakowie, chorujący na porażenie mózgowe 

czterokończynowe. Jest Autorem tekstów piosenek i autorem muzyki. Przygodę z pisaniem  

zaczął uprawiać pod wpływem piosenki Tomasza Szweda pt. Poradnik początkującego 

kierowcy, którą usłyszał w audycji Mariana Leśniewskiego Radio Truck w programie 

pierwszym Polskiego Radia w październiku 2006 roku. Uczestnik spotkań Koła Młodych 

przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Krakowie. Wydał trzy zbiory swoich tekstów: Nie 

wiem dlaczego (Miniatura, Kraków 2014), Jestem takim samym człowiekiem (E-bookowo, 

Będzin 2016) oraz Przecież świat nie jest taki (E-bookowo, Będzin 2018). W roku 2021 

ukazuje się na rynku debiutancki album pt. To po prostu mój świat, zawierający dwanaście 

piosenek z lat 2007-2019. 
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Hej Heniek Rok powstania 2007 

Słowa i Muzyka Wiktor Okrój 
Intro Dm, Am, Gm ,Bb, Dm,Gm 

d                    F 
Powiedz jak jeździsz busem   
d      C         d 
czy nadal chcesz być  szybko Tonacja Org. D-moll 
        d        a       
w swoim domu  powiedz 
F      a           C 
dlaczego mówisz że jest   
      Bb         a               C  
w naszym  Kraju szambo  
F                                a 
Czy powiesz ze  jest dobrze 
C           Bb   F           a  
chociaż ten jeden Raz tutaj 
chociaż ten jeden Raz tutaj 

d            F                      C 
Hej Heniek  powiedz cokolwiek 
g                      C            F  
Daj dziecku jakąś czekoladę 
d              C               F   
I proszę  już nie narzekaj 
g                 C  d   g 
że ciągle  jest u nas bałagan    

Czy powierz jaki był  mecz 
czy znowu bayern  spieprzył 
czy się utrzyma  Milan 
Dlaczego Baby  to zło 

jak jadą sobie drogą    
każdy ma prawo  jeździć 
dlatego mam dziś  tą  prośbę    
dlatego mam dziś  tą  prośbę 

Ref 
Hej Heniek  powiedz cokolwiek  
Daj dziecku jakąś czekoladę  
I proszę  już nie narzekaj   
że ciągle  jest u nas bałagan      

Pan Heniu z firmy Radio Taxi Partner. To były moje dodatkowe lekcje z WOS (Wiedza 

o Społeczeństwie). To był ciekawy czas. Dopiero Po kilku latach  powstała  muzyka do tego tekstu.
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Piosenka na koniec                      Rok powstania 2013 
Słowa i Muzyka Wiktor Okrój     Tonacja Org. G-dur 
 
G                       C               
to na pewno jest już koniec       
‘G               D    C            G      
tej wspaniałej naszej drogi   
G           F#- 
dziękuje za wasze brawa  
G                                C 
niech prowadzi nas zabawa 
 G                         F#- 

nawet  do samego rana       
G                                 C   
przecież jeszcze noc jest młoda  
G                                      F#- 
 życzę słodkich ciepłych snów wam   
G                          D 
ciepłej herbaty z dobrym miodem  
G                       F#- 
dużo uśmiechu na co dzień 
G                         C 
mimo waszych  niepowodzeń  
G                        F#- 
pozostaje dodać dobranoc  
pozostaje dodać dobranoc 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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